
                                 WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY 

1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy. 
2. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym, nawet 
krótkotrwałym, oddaleniu się. 
3. Wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach I-III odprowadzają dzieci do świetlicy po 
zakończonych lekcjach i przekazują listę uczniów obecnych w danym dniu. 
4. Nauczyciele klas I przychodzą po dzieci przed lekcjami i odprowadzają uczniów do 
świetlicy po lekcjach. 
5. Nauczyciele mający zajęcia dodatkowe przychodzą po uczniów z listą obecności, a po 
zajęciach odprowadzają dzieci z powrotem do świetlicy. 
6. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.  
W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą 
koszty naprawy. 
7. Za zaginione lub zniszczone telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki 
przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności. 
8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich 
opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. 
9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy  
o odbiorze dziecka ze świetlicy. 
10. Dziecko uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej może być odbierane przez 
osoby niepełnoletnie jedynie po wypełnieniu pisemnego oświadczenia rodziców, iż ponoszą 
całkowitą odpowiedzialność za odbierane dziecko. 
11. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz 
wychowawcami klas. 
12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu szkoły lub na boisku 
szkolnym. 
13. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, 
powinien fakt ten zgłosić do wychowawcy świetlicy. 
14. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy 
świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.   

 
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki 
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. 

Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe: 

 Organizowanie zespołowej nauki. 

 Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie pomocy uczniom mającym 
trudności w nauce. 

 Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków 
właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu 
i środowisku lokalnym). 

 

 Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie 
nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu. 
 

 

 Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem 
szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych. 

 

 Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy. 
 


